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      ROZMAWIAMY O 
TOLERANCJI

Zajęcia ruchowe
1. „Skrzydła motyla” – ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie z 
pojęciem symetrii.
2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie nawyków higienicznych.
3. Omawianie wartości „tolerancja” – słuchanie opowiadania „O małej 
gąsienicy, z którą nikt nie chciał się zaprzyjaźnić” M. Szeląg, rozmowa na 
temat tolerancji i akceptacji.
 Praca z W.1–3 – tworzenie „rośliny wartości”, ćwiczenia motoryki małej.  
4. „Motyle na kwiatach” – zabawa ruchowa. 
5. Praca z KP2.43 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie twórcze, 
kończenie rysowania obrazka łąki i motyli według własnego pomysłu.
6. Ćwiczenia gimnastyczne -  zestaw  nr 19
 7. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – obserwacje przyrodnicze, 
oglądanie kwiatów, przyglądanie się siadającym na nich motylom. 

 LATO  NA   ŁĄCE
Rozwijanie mowy i myślenia

 1. „Zwierzęta z łąki” – rozwiązywanie zagadek Aliny H. Chondromadidis. 2.
Kształtowanie nawyków higienicznych .3. Kącik Dobrego Startu. 
„Woreczkowa orkiestra” – ćwiczenia rytmiczne. „Co to może być?” – 
ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. 
4. „Na łące” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat zwierząt, które 
można spotkać latem na łące. 
 5. „Które zwierzę żyjące na łące najbardziej ci się podoba? Dlaczego?” – 
rundka wypowiedzi dzieci. I
 6. „Na łące” – zabawa ruchowa. 
 7. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy dowolne na wyznaczonym 
terenie. 

 PSZCZOŁY  PRZYJACIELE

PRZYRODY

Rozwijanie mowy i myślenia (pojęcia matematyczne)

1. „Pszczela kapela” – ćwiczenia rytmiczno-ortofoniczno-fonacyjne. . 
Kształtowanie nawyków higienicznych.  
 2. „Pszczoły” – zagadka słowna, rozmowa na temat pożyteczności 
pszczół.
3. Zabawy matematyczne z KP2.44 – „Przygotowanie kart”, „Ułóż obrazki
w kolejności”, „Coś się nie zgadza?”, „Ile to pszczół?” 
4. „Pszczółki” – zabawa ilustracyjna, ruchowa do piosenki.  „Pszczoła” – 
praca plastyczna w parach. 
5. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy dowolne na wyznaczonym
terenie. 

PRZEDSZKOLAKI  
NAŚLADUJĄ JAK 
ZWIERZĘTA  KONCERTUJĄ

Umuzykalnienie: 
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19.
2. „Dźwięki lata” – wysłuchanie piosenki i rozmowa na temat jej 
treści, nauka refrenu piosenki fragmentami ze słuchu.
3. „Orkiestra na łące” – zabawa naśladowcza.                                    
4. „Zabawa na łące” – zabawa przy piosence z wykorzystaniem 
instrumentów.
6. „Letnia łąka” – praca plastyczna z wykorzystaniem
7. Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Obserwacja owadów 



KROPKI  DLA  BIEDRONKI
Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne:      

1.„Biedroneczka” – słuchanie wiersza U. Machcińskiej, rozmowa na temat 
jego treści.
2. „Szukamy kropek dla biedronki” – zabawa tropiąca.                                 
3. „Kropki biedronki” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.                   
4. „Biedronka” – praca plastyczna
.5. Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym lub parku z 
wykorzystaniem lup. Zebranie próbek roślin do zielnika. 
6.„Mieszkańcy łąki” – układanie puzzli. 


